2. sz. melléklet
Gyámhatósági számla
Általános Szerződési Feltételei
Közzétéve: 2019. november 6.
Hatályos: 2019. november 7-től
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2019. október 31. napján a Centrál Takarék beolvadt a Takarékbank Zrt.-be, így
általános jogutódjává a Takarékbank Zrt. vált.
I. Általános rész
1. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Bank a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági
számlára – a továbbiakban: bankszámla –befizetéseket és átutalásokat fogad el, jelen általános szerződési feltételekben
meghatározott módon, a Számlatulajdonos számláján tartott pénzeszközeit kezeli és nyilvántartja, a bankszámlával
kapcsolatosan benyújtott szabályszerű - gyámhatósági határozattal alátámasztott - pénzforgalmi megbízásokat azok
rendelkezése szerint teljesíti.
2. A Számlatulajdonos nem jogosult a gyámhatósági bankszámlához kapcsolódóan bankszámlahitel, bankkártya, Internet
Banking és SMS szolgáltatás igénybevételére, az ezekre vonatkozó külön szerződések megkötésére.
3. A Számlatulajdonos törvényes képviselője a számlanyitás alkalmával köteles a Bank által e célra rendszeresített aláírás
bejelentő kartont kitölteni és aláírni.
4. A törvényes képviselő vállalja, hogy a szerződéskötéskor megadott adatokban történő változást legkésőbb a változást
követő öt napon belül a Bankkal közli.
II. Megbízások teljesítése
1. A bankszámla terhére a Számlatulajdonos - törvényes képviselőjén keresztül - a Bank erre a célra rendszeresített
formanyomtatványán kifizetési és átutalási megbízásokat adhat, melyeket megfelelő fedezet esetén, a kifizetésre/átutalásra
vonatkozó gyámhatósági határozattal összhangban a Bank köteles teljesíteni.
2. A bankszámla terhére adott megbízásokban bekövetkező változást a bankszámla számára történő hivatkozással (új
megbízás, módosítás, visszavonás) minden esetben a Számlatulajdonos - törvényes képviselőjén keresztül - a Bankkal
írásban, a vonatkozó gyámhatósági határozat csatolásával közli. Ezek teljesítése a Bank által történő visszaigazoláson
közölt időponttal lép hatályba.
3. A pénzforgalmi megbízás helytelen kiállítása miatt a bankszámla téves könyveléséből vagy a megbízás teljesítésének
jogszerű megtagadásából eredő károkért a Bank nem vállal felelősséget, azok rendezéséről a Számlatulajdonos törvényes
képviselőjének kell gondoskodni.
4. A Bank jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírás vagy terhelés esetén a tévedést a Számlatulajdonos rendelkezése nélkül
is helyesbíteni. A helyesbítésről a Bank az ok megjelölésével köteles értesíteni a Számlatulajdonost és törvényes
képviselőjét.
III. Kamatok, költségek, díjak
1.

A Bank vállalja, hogy a bankszámlán elhelyezett összeg után lekötési idő nélkül, az általa meghatározott, a mindenkori
Hirdetményben közzétett kiemelt mértékű kamatot fizeti az alábbi esetek bekövetkeztéig:
a) a gondnokság alatt álló személy gondnokság alól történő kikerüléséig; a gyámság alatt álló kiskorú személy
nagykorúvá válásáig, illetve nagykorúsága előtt történő házasságkötéséig;
b) a gyámság, gondnokság alatt álló Számlatulajdonos haláláig;
c) a gyámhatósági számlaszerződés felmondásáig.
Az a) pontban rögzített esetben a nagykorúvá válás, házasságkötés napját követő naptól, a b) pontban rögzített esetben a
gyámság, gondnokság alatt álló Számlatulajdonos halálának napját követő naptól, c) pontban rögzített esetben a
gyámhatósági számlaszerződés felmondását követő naptól a mindenkori Hirdetményben szereplő, a normál lakossági
bankszámla után fizetendő látra szóló kamatot fizeti a Bank.
A Bank a kamatot a számlán minden év végén a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül jóváírja, illetve a számla
megszüntetése esetén kifizeti.

2.

A bankszámlán elhelyezett összeget lekötni nem lehet. Külön betéti keretszerződés megkötésére nincs lehetőség.

3.

A Bank jogosult a bankszámlára meghatározott kamatok mértékét egyoldalúan módosítani. A kamatok mértékét és az
Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM) értékét a mindenkori Hirdetmény tartalmazza, melyet a pénztárteremben,
jól látható helyen a Bank kifüggeszt, valamint a www.takerekbank.hu honlapon közzétesz.

4.

Az elhelyezett összegek visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el.

5.
6.
7.

A bankszámlán elhelyezett betét mentes mindennemű adó alól.
A gyámhatósági betét után járó kamat kamatadó mentes.
A bankszámlával kapcsolatos díjakat, költségeket a Bank jogosult a bankszámlára terhelni.

8.

A Bank jogosult a jutalék, díj és költség mértékét egyoldalúan, bármikor módosítani. A módosítást tartalmazó Hirdetményt
a Bank köteles legalább 15 nappal a bevezetést megelőzően az ügyfelek részére nyitva álló helyiségeiben kifüggeszteni,
valamint a www.takarekbank.hu honlapon közzétenni.
. A mindenkor érvényben lévő díj, jutalék és költség mértékeket a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.

9.

IV. Számlakivonat, értesítő levél és utólagos tájékoztatás
1.

A Bank és a Számlatulajdonos közötti Keretszerződés megkötése, valamint a Keretszerződés fennállása alatt a
kapcsolattartás és a tájékoztatási kötelezettség teljesítése magyar nyelven történik.

2.

A Bank a Keretszerződésben, valamint az annak elválaszthatatlan mellékleteiben foglalt szerződési feltételek
rendelkezésre bocsátásának, valamint Keretszerződéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségének a vonatkozó
jogszabályokban előírt esetekben és gyakorisággal tesz eleget, valamint a Számlatulajdonos külön ezirányú kérelme
alapján postai úton értesíti a Számlatulajdonost.

3.

A Bank tárgyhavi forgalom esetén havonta egyszer, a tárgyhót követő hó elején, a Számlatulajdonos törvényes képviselője
által megadott címre a számláról teljes havi forgalmi kivonatot – számlakivonatot – küld.
A Bank a Számlatulajdonosnak szóló írásbeli értesítéseket és okmányokat a Számlatulajdonos által e célra megadott címre
postai úton küldi meg.
A Bank jogosult arra, hogy abban az esetben, amikor a Számlatulajdonos levelezési (értesítési) címéről a Fizetési
számlakivonatok visszaérkeznek, a Bank a Számlatulajdonossal szembeni esetleges követeléséhez és a Keretszerződés
felmondásához kapcsolódó levelezését a Számlatulajdonos állandó címére/székhelyére továbbítsa.
A Számlatulajdonos törvényes képviselője / gondnoka – a Hirdetményben meghatározott Díj megfizetése mellett – a kérést
megelőző 5 10 évben végrehajtott egyedi ügyletekről is kérhet kimutatást, illetve Díjkimutatást. Az ilyen kimutatást a
Bank legkésőbb 90 napon belül a Számlatulajdonosnak írásban megküldi.
A Bank évente egy alkalommal, díjmentesen, az adott naptári évet követő január 31.-ig, a fogyasztónak minősülő
Számlatulajdonos (lakossági bankszámla tulajdonosa) részére – a bankszámlakivonat rendelkezésre bocsátásával azonos
módon – Díjkimutatást bocsát rendelkezésre, a megelőző naptári évre (január 1.-től december 31.-ig) vonatkozóan. A Bank
a Díjkimutatást a Számlatulajdonos kérésére papír alapon is rendelkezésre bocsátja akként, hogy ha – a bankszámlakivonat
rendelkezésre bocsátási módjától függően – az eredeti Díjkimutatás biztosítása papír alapon történt, a papír alapon történő
1. ismételt, ha elektronikus úton (Internet Banking Szolgáltatáson keresztül) történt, a 2. papír alapon történt kiadásért díjat
számíthat fel. A Bank az Internet Bankon keresztül biztosított Díjkimutatás Internet Banking Szolgáltatáson keresztüli
elérhetőségét, annak közlésétől számított 1 évig biztosítja. A Bank a Díjkimutatás küldési kötelezettségének első
alkalommal a 2019. augusztus 1.– 2019. december 31.-ig terjedő időszakra kell, hogy eleget tegyen.
A Számlatulajdonos a Díjkimutatást az adott év február 01. napjától a kirendeltségben, esetleges bizonyítékaival
alátámasztva megkifogásolhatja, vagy jelezheti, hogy a Díjkimutatást nem kapta meg. Amennyiben a Számlatulajdonos a
Díjkimutatást megkapta, és az abban foglaltakat 40 napon belül nem kifogásolja, a Díjkimutatásban foglaltakat a
Számlatulajdonos által elfogadottnak kell tekinteni
Amennyiben a bankszámlakivonat a Postai kézbesítés útján kerül rendelkezésre bocsátásra, a Díjkimutatás is a
bankszámlakivonat postázási címére kerül kiküldésre.
Ha a Számlatulajdonos a Díjkimutatás küldési módjának, értesítési címének módosítását kéri, azt a bankszámlakivonat
küldési / értesítési címe megváltoztatásának kezdeményezésével egyidejűleg teheti meg, akként, hogy ez esetben is a
Díjkimutatás csak a bankszámlakivonattal azonos módon és azonos értesítési címre kérhető. Az értesítési cím módosítása
magában foglalja mind a bankszámlakivonatok, mind a Díjkimutatások kiküldésének változását is.

4.

A Bank - a pénzforgalmi jogszabályokban előírt kivételekkel – általában nem köteles a Számlatulajdonosnak szóló iratokat
ajánlott, tértivevényes, illetve értékküldeményként postára adni.

5.

A Bank a Számlatulajdonos kérésére és költségére másolatot ad az általa küldött értesítésről.

6.

A Bank a Keretszerződés fennállása alatt a Számlatulajdonos kérésére és költségére bármikor köteles a Keretszerződés
Pft. szerinti adatait, kötelező tartalmi elemeit (Általános Szerződési Feltételek, Tájékoztató, Hirdetmény) rendelkezésre
bocsátani.

7.

A Bank a számlával kapcsolatos mindennemű változásról külön értesítőlevélben tájékoztatja az illetékes gyámhatóságot.

V. Vegyes rendelkezések
1. A Bank kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonosról tudomására jutott adatokat, valamint a számla forgalmára
vonatkozó adatokat banktitokként kezeli, azokról – az illetékes gyámhatóság kivételével – harmadik személy részére - a
jogszabályokban meghatározott esetek kivételével - csak a Számlatulajdonos törvényes képviselőjének meghatalmazása,
illetve rendelkezése esetén és kizárólag a meghatalmazásban, illetve rendelkezésben meghatározott keretek között ad
felvilágosítást.
2. A névre szóló bankszámla személyenként – a betétes egyéb, a Banknál elhelyezett névre szóló betéteivel összevontan –
kamatokkal együtt, a törvényben előírt mértékben van az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítva. A
betétbiztosítás és a kártalanítás feltételeit a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény 212. § - 219. §-aiban foglaltak tartalmazzák.
3. A Bank nem felel az olyan károkért, amelyek az erőhatalom, bel- vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági
engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következnek be.
4. A Bank a Bankszámla Keretszerződés, valamint az annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokban foglalt
feltételek és a Hirdetményben meghatározott kamatok, díjak vagy költséget, valamint referencia-árfolyamok egyoldalú
módosításának jogát az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén gyakorolja:
a. a jogi, szabályozói környezet változása;
b. a Bank tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a
Bankra kötelező egyéb szabályozók megváltozása;
c. a Bank közteher- (pl. adó-) fizetési kötelezettségének növekedése;
d. a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása;
e. a pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása;
f.
a Bank forrásköltségeinek változása;
g. a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása;
h. a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása;
i.
a tőke- és pénzpiaci kamatlábak változása;
j.
a Bank működési feltételeinek megváltozása.
A Keretszerződés módosítását a módosítás hatálybalépését legalább két hónappal megelőzően Hirdetmény formájában a Bank
az ügyfelek részére nyitva álló helyiségeiben, valamint a honlapján teszi közzé.
Amennyiben a fentiek módosítását a Számlatulajdonos nem fogadja el, úgy a módosítás hatálybalépése előtti napig jogosult a
keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.
Ha a Számlatulajdonos a módosítás hatálybalépéséig írásban a Bankszámla Keretszerződést nem mondja fel, úgy a Bank a
módosítást általa elfogadottnak tekinti.
A Bankszámla Keretszerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni.
5. A bankszámlán elhelyezett összeg bírósági eljárás keretében végrehajtás alá vonható. A bírósági végrehajtás további
feltételeit a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szabályozza.
6. Adatkezelés: A Bank az ügyfél által az adott szolgáltatás igénylésekor, a szerződés hatálya alatt írásban, szóban vagy
bármely más módon szolgáltatott, illetve egyéb úton a Bank birtokába került valamennyi személyes adatot, a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének,
az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, tárolja és feldolgozza, a vonatkozó elévülési vagy egyéb
kötelező jogszabályi előírás által meghatározott időtartamon belül, a szerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és
kötelezettségek teljesítése érdekében. Az adatkezeléssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatók (Passzív termékcsoport,
általános adatkezlési tájékoztató) az érintettek számára a Hitelintézet honlapján (www.takarekbank.hu) korlátozás nélkül
elérhetők, mely tájékoztatók tartalmazzák az érintettek számára a jogérvényesítési lehetőségeket és kapcsolattartási
adatokat.
7. A jelen Általános Szerződési Szabályokban nem szabályozott kérdésekben a Keretszerződésben, a Bank
Üzletszabályzatában, a pénzforgalomról szóló hatályos jogszabályokban, a Hpt.-ben, valamint a Polgári Törvénykönyvben
foglaltak az irányadók.
Takarékbank Zrt.

